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محادثات مكوكية لمنتجي النفط
لندن ـ العربي الجديد

لم تهدأ تحركات منتجي النفط منذ نحو أسبوع، 
على أمل التوصل إلى اتفاق موحد تستقر معه 
ــود، قبل  ــ أوضـــــاع الـــســـوق الــدولــيــة لــلــذهــب األســ
الـــدول املــصــدرة للنفط »أوبــــك« فــي فيينا  اجــتــمــاع منظمة 
الــشــهــر املــقــبــل. والــتــقــى األمـــن الــعــام ملنظمة أوبــــك، محمد 
ألكسندر  الــروســي  الطاقة  بوزير  اإلثــنــن،  أمــس  باركيندو، 
واحــدة  مع  النفط  إنتاج  للتنسيق بشأن  فيينا،  في  نوفاك 
ــــح بــاركــيــنــدو،  مـــن أكــبــر مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي الــعــالــم. وأوضـ
فــي تــصــريــحــات للصحافين عــلــى هــامــش الــلــقــاء، أنـــه من 
الـــضـــروري أن يــتــصــدى املــنــتــجــون مــن املــنــظــمــة وخــارجــهــا 

ملشكلة الطاقة اإلنتاجية الفائضة في سوق النفط.
وقال قبل اجتماع أمس الذي شارك فيه أيضا وزير الطاقة 
القطري محمد السادة، إن روسيا وأوبك ملتزمتان بتحقيق 
ــــوح مــعــاملــهــا بــحــيــث يسهل  االســـتـــقـــرار فـــي األســـــواق ووضـ
توجد  حــن  »فــي  باركيندو:  وأضـــاف  باتجاهاتها.  التنبؤ 
مــؤشــرات على بــدء عـــودة الــتــوازن للعوامل األســاســيــة مع 
تقلص إجمالي اإلمدادات من خارج أوبك هذا العام والطلب 

عند مستويات جيدة، فإن الفائض الكبير في املخزون يظل 
مــصــدرا كبيرا للقلق«. ولــم يفصح نــوفــاك وبــاركــيــنــدو عن 
لإلنتاج  روسيا كسقف  أن تضعها  يمكن  التي  املستويات 
الــــذي بــلــغ مــســتــوى قــيــاســيــا عــنــد 11.1 مــلــيــون بــرمــيــل في 

سبتمبر/أيلول.
وقال نوفاك أمس، إن تحديد سقف إلنتاج النفط في األجل 
القريب سيقلل تقلبات السوق. وأضاف نوفاك الذي وصل 
فيينا عائدًا من زيارة للسعودية أجرى فيها محادثات مع 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن االنخفاض الحاد في 
أسعار الخام ينذر بعجز نفطي وتقلبات غير متوقعة في 
األسعار. وقال للصحافين: »هذا هو السبب في أن تثبيت 
الصائب  القرار  لفترة معينة هو  الخفض  أو حتى  اإلنتاج 
لقطاع الطاقة العاملي، وكونه إجــراء في األجــل القريب فإن 
تحديد سقف إلنتاج النفط قد يساعد في تقليل التقلبات 

في السوق وجعلها أكثر استقرارًا«.
واتــفــقــت أوبــــك الــشــهــر املـــاضـــي فـــي الــجــزائــر عــلــى خفض 
مـــحـــدود لــإلنــتــاج، ومـــن املــنــتــظــر أن يــتــم تــثــبــيــت دعــائــمــه 
اإلنتاج  خفض  املنظمة  وتستهدف  املقبلة.  األسابيع  فــي 
برميل  مليون  مليونا و33   32.5 بــن  يــتــراوح  نــطــاق  إلــى 

الفنزويلي نيكوالس  الرئيس  السياق، وصل  يوميًا. وفي 
مــادورو مساء أول من أمــس، إلى الدوحة، املحطة الثانية 
له في الخليج بعد الرياض حيث التقى العاهل السعودي 
امللك سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل إعــادة االستقرار 

ألسواق النفط.
ــارة مــــادورو لــلــريــاض مــع إعـــان وزيـــر الطاقة  وتــزامــنــت زيـ
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح، أن الــــــدورة الـــراهـــنـــة النــخــفــاض 
لــوزراء  إثر اجتماع  األسعار »تشرف على االنتهاء«، وذلــك 
خليجين ونظيرهم الروسي نوفاك. وقال الفالح إن »دورة 
الهبوط الحالية تشرف على االنتهاء، وإن أساسيات السوق 

من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ«.
تثبيت  مــن  املتشدد  بفعل موقفها  لت 

ّ
التي عط إيـــران  وفــي 

اإلنــتــاج التوصل إلــى اتــفــاق فــي لــقــاءات سابقة، قــال نائب 
وزيــــر الــنــفــط اإليــــرانــــي أمــيــر حــســن زمـــانـــي نــيــا أمــــس، إن 
طهران مستعدة لتشجيع األعضاء اآلخرين بمنظمة أوبك 
عــلــى املــشــاركــة فــي خــطــة تثبيت اإلنـــتـــاج مــن أجـــل تحقيق 
االستقرار في سوق النفط. وأضاف في تصريحات لوكالة 
األنباء الرسمية أن باده مستعدة ملساعدة أوبك في تحقيق 

التوازن بسوق النفط.

القاهرة ـ محمد توفيق

أعــلــن مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر، أمــــس، دعـــم الـــواليـــات 
املتحدة للقاهرة للحصول على قرض صندوق النقد 
الدولي، في وقت تبدو أكبر مؤسسة مال في العالم قد 
رهنت هذا التمويل السخي بإجراءات تقشفية جديدة 
تنفيذها،  فــي  حــرجــا سياسيا  املــصــري  النظام  يجد 
وســط تقارير رسمية عن حالة غضب عارمة تنتاب 
املواطنن بفعل تردي األوضاع املعيشية. وقال كبير 
مستشاري وزير الخارجية األميركي، ديفيد ثرون، إن 
واشنطن حريصة على التنسيق مع الدول الصناعية 

ــــازم مـــن أجــــل حــصــول  الــكــبــرى لــتــوفــيــر الــتــمــويــل الــ
مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. وتحتاج 
مــلــيــارات دوالر مــن خــال تمويل  مصر لتدبير ستة 
ثــنــائــي، أي عــبــر اتــفــاقــات بــن مــصــر ودول مــنــفــردة، 
نهائيا على  الــصــنــدوق  إدارة  يــوافــق مجلس  أن  قبل 
القرض. ووصل ثرون إلى القاهرة أول من أمس على 
رأس وفــد تجاري واستثماري يضم عــددا من رجال 
األعــمــال يمثلون 50 شــركــة أمــيــركــيــة. وقـــال املتحدث 
باسم الرئاسة في مصر، عــاء يوسف، إن ثــرون أكد 
أمس،  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  مع  لقائه  خــال 
أن زيارة وفد مجتمع األعمال األميركي ملصر في هذا 

املتحدة لاتفاق  الواليات  تأتي إلبــراز دعم  التوقيت 
املبدئي الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد. 
وقال وكيل وزارة الخزانة األميركية للشؤون الدولية، 
ناتان شيتس، األسبوع املاضي، إن الواليات املتحدة 
تــعــمــل مـــع أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع الــكــبــرى 
الــذي تسعى مصر  لضمان التغطية الكاملة للقرض 

للحصول عليه من صندوق النقد.
وكان الصندوق قد اتفق من حيث املبدأ في أغسطس/
آب املاضي، على منح مصر قرضًا مدته ثاث سنوات 
اإلصـــــاح  بـــرنـــامـــج  لـــدعـــم  مـــلـــيـــار دوالر   12 بــقــيــمــة 
الحكومي الهادف إلى سد عجز املوازنة العامة وإعادة 

الــتــوازن إلــى أســواق الصرف التي تشهد اضطرابات 
ارتفاعه  الــــدوالر  عنيفة. وفــي ســيــاق متصل، واصـــل 
املــوازيــة بمصر ليسجل 16 جنيهًا، وهو  السوق  في 
مستوى تاريخي جديد، نتيجة لحالة عدم الثقة في 
الجنيه املصري، وقرارات رفض التعامل به في بعض 
اللطيف، مدير  العاملية. وقــال حمدي عبد  الصرافات 
إحدى شركات الصرافة بحي املهندسن في الجيزة، 
لـ »العربي الجديد«، إن شركات الصرافة واملضاربن 
الــدوالر ليتراوح بن 15.95 و16 جنيهًا  رفعوا سعر 
للبيع، الفتا الي أن حائزي الدوالر ما زالوا يرفضون 

التخلي عنه رغم هذه األسعار.

واشنطن تدعم مصر للحصول على قرض صندوق النقد

الين يضرب 
صادرات اليابان

تــــــــراجــــــــعــــــــت صــــــــــــــــادرات 
الـــيـــابـــان لــلــشــهــر الــثــانــي 
ــتـــوالـــي في  عــشــر عــلــى الـ
مقارنة  سبتمبر/أيلول 
بقبل عام، بعدما أضرت 
ــاســـب الــــــن بـــأســـعـــار  ــكـ مـ
الـــــصـــــادرات، لــكــن زيــــادة 
تشير  الشحنات  أحــجــام 
نــمــو للطلب  بـــدايـــة  إلــــى 
الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي. وأظـــــــــهـــــــــرت 
املـــالـــيـــة،  وزارة  ــات  ــانـ ــيـ بـ
صـــــــــــــــادرات  أن  أمـــــــــــــــس، 
 %6.9 انخفضت  اليابان 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول 
ــبـــل عــــام،  ــا قـ ــهـ مـــقـــارنـــة بـ
بـــــعـــــد تــــــــراجــــــــع بـــنـــســـبـــة 
أغــســطــس/آب  فـــي   %9.6
بــفــعــل تـــراجـــع صـــــادرات 
ــــات  ــــواليـ ــلـ ــ ــارات لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــدة وصــــــــــــــــادرات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ املـ
اإللــــكــــتــــرونــــيــــات لــلــصــن 
ــــب.  ــلـ ــ ــــصـ وصـــــــــــــــــــــادرات الـ
لـوكالة  استطاع  ورصد 
الــنــتــائــج  أن  »رويـــــتـــــرز«، 
أقل تشاؤما من متوسط 
تـــوقـــع  إذ  الـــــتـــــوقـــــعـــــات، 
انخفاضها  اقتصاديون 
بــســبــب   %10.4 بـــــواقـــــع 
الــن التي بلغت  مكاسب 
الــــــــــدوالر  مــــقــــابــــل   %16
ــــره قـــبـــل  ــعـ ــ ــــسـ مـــــقـــــارنـــــة بـ
ــر بــقــيــمــة  ــ عـــــــام، مـــمـــا أضــ
الـــــصـــــادرات. ومــــن حيث 
الصادرات  زادت  الحجم، 
ســـبـــتـــمـــبـــر/ فــــــي   %4.7

أيلول، وهي أكبر مكاسب 
عامن مسجلة  نحو  فــي 
زيادة للشهر الثاني على 
التوالي، حسبما أظهرت 

البيانات.

الصين تعاقب أكثر من مليون مسؤول بسبب الفساد
مسؤول  مليون  من  أكثر  الصينية  السلطات  عاقبت 
خالل  بالفساد  تتعلق  قضايا  خلفية  على  الدولة  في 
لفحص  المركزية  للجنة  وفقًا  األخيرة،  الثالث  السنوات 
ويقود  الحاكم.  الصيني  الشيوعي  بالحزب  االنضباط 
النطاق  واسعة  حملة  جين،  شي  الصيني،  الرئيس 
على  المراقبين  بعض  يصفها  والتي  الفساد،  على 
الخصوم  لتصفية  الحكومة  قبل  من  تستخدم  أنها 
وقالت  الرئيس.  نفاه  الذي  االدعاء  وهو  السياسيين، 
تم  من  أرقام  إن  االنضباط،  لفحص  المركزية  اللجنة 
متدنية  مراتب  ذوي  موظفين  شملت  عقابهم، 

ووزارء بالحكومة.

»البيتكوين« ترتفع ألعلى مستوى لها في ثالثة أشهر
لها  مستوى  أعلى  إلى  »بيتكوين«  عملة  ارتفعت 
إلى  الصيني  اليوان  قيمة  تراجع  مع  أشهر،  ثالثة  خالل 
طلب  من  عزز  ما  سنوات،  ست  في  مستوياته  أدنى 
األصول  كأحد  العملة  على  الصينيين  المستثمرين 
البديلة. كما ارتفع حجم التداول ألعلى مستوياته في 
إلى 5.5 ماليين »بيتكوين« أول من  حوالي سبعة أشهر 
اليوان  تراجع  مع  »بيتكوين«  مكاسب  وتتزامن  أمس. 
تسمح  حيث  التعامالت،  من   %90 يشكل  الذي  الصيني 
لالستثمار  أموالهم  بنقل  للصينيين  الرقمية  األصول 
في الخارج في ظل القيود المفروضة على تحركات 

رؤوس األموال.

بريطانيا ترى عوائق أمام تعاون الجهات المالية
قالت نائبة محافظ بنك إنكلترا المركزي، نعمت شفيق، 
مختلف  بين  التعاون  تعرقل  التي  العقبات  إن  أمس 
زالت  ما  العالم  دول  في  المالية  التنظيمية  الجهات 

كبيرة رغم المخاطر المشتركة الكثيرة التي تواجهها.
في  المالية  األسواق  عن  المسؤولة  شفيق  وذكرت 
الجهات  استطاعت  إذا  حتى  أنه  المركزي،  إنكلترا  بنك 
من  اإلقراض  نمو  معدل  على  السيطرة  التنظيمية 
المصارف المحلية، فإن القروض الخارجية مازال لها تأثير 
أزمات مالية. وأضافت  يتعلق بخطر نشوب  كبير فيما 
عن  مفهومة  ألسباب  تحجم  التنظيمية  الجهات  أن 

النظر لما هو أبعد من نطاق اختصاصاتها.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يسألونك عن االستثمار، أين هو؟ 
وملاذا ال تتدفق مليارات الدوالرات 

على مصر؟ قل: تبخر وهرب 
وذهب مع الرياح، واألسباب: 

اضطرابات متالحقة في سوق 
الصرف، وارتفاعات قياسية في 

الدوالر، وأزمات مستمرة في 
الطاقة وانقطاع الكهرباء، ورفع 

الضرائب والجمارك، وزيادة حالة 
الغموض وعدم التيقن، وعدم 

وجود استقرار سياسي وزيادة 
املخاطر والفساد، وصعوبة 

الحصول على تراخيص وتضارب 
القوانني، وأخيرًا املصادرات. ما 

يحدث حاليًا في مصر هو تدمير 
منظم ملناخ االستثمار، ودفع 

لكبار رجال األعمال والشركات 
العاملية إما نحو إغالق مصانعهم 

والرحيل للخارج بهدوء، للبعد 
عن املخاطر وتفادي الخسائر، 
أو تصفية نشاطهم الصناعي 

والتوجه الستثمارات أخرى باتت 
أكثر ربحية مثل تجارة العملة 
وشراء النقد األجنبي والذهب 
واألراضي. أحدث فصول هذا 

التدمير قيام السلطات بمصادرة 
إنتاج شركات صناعية كبرى 

لسبب معلن، هو قيامها بتخزين 
اإلنتاج وحبسه عن املستهلكني 

وعدم طرحه في األسواق، وسبب 
غير معلن هو محاولة هذه 

السلطات خفض األسعار وتهدئة 
الغضب الشعبي املتنامي من 

تفاقم األوضاع املعيشية، واختفاء 
سلع رئيسية من األسواق، مثل 
السكر، فقد صادرت السلطات 
مساء أمس األول أكثر من ألفي 

طن من مخازن شركة إيديتا، 
إحدى أكبر شركات الصناعات 

الغذائية في مصر، بحجة تخزين 
السكر، وردت الشركة على القرار 

بإغالق مصنعها ببني سويف، 
والتلويح بإغالق املصانع األربعة 

األخرى التابعة لها. وأعادت الخطوة 
للذاكرة قرارات مصادرة طاولت 
شركات كبرى بزعم ضلوعها 

في تمويل العنف واإلرهاب، منها 
شركة جهينة، أكبر شركة ألبان 

في منطقة الشرق األوسط، والتي 
يترأسها صفوان ثابت، وشركة 
سعودي صاحبة أكبر سلسلة 

محالت تجارية في مصر وغيرها.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات 

استخدم النظام أسلوب مصادرة 
األراضي والشركات التابعة 

لخصومه السياسيني، وكان الهدف 
هو قمع املعارضة وتجفيف منابع 

التمويل الخاصة بهم. وطاولت 
املصادرات في البداية جماعة 
اإلخوان، حيث تمت مصادرة 

مئات الشركات واملدارس واملعاهد 
واملستشفيات واملعامل واألموال 
اململوكة لهم، ثم توسعت لتشمل 

معارضني آخرين من بينهم 
أعضاء بحركة 6 أبريل وأحزاب، 

وكان امللفت مصادرة أموال 
نشطاء بحركات ثورية، مثل هيثم 

محمدين وهشام عبد الرسول، 
بتهمة االنتماء لإلخوان رغم 

أنهما عضوان بارزان في حركة 
االشتراكيني الثوريني. ولم تقتصر 

املصادرة على أموال وشركات 
املعارضني، بل امتدت لشخصيات 

عامة، منها عالء صادق والنجم 
محمد أبو تريكة.

يسألونك 
عن االستثمار

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

املقبل  العام  الجزائريون  ينتظر 
بــكــثــيــر مــــن الـــتـــرقـــب والــــخــــوف، 
ــكـــومـــة نــحــو  بـــســـبـــب تــــوجــــه الـــحـ
أكبر، من خال  الحزام بدرجة  سياسة شد 
فــرض ضــرائــب جــديــدة تثقل كاهل املواطن 
الذي بات يرى قدرته الشرائية تترنح أمام 

انهيار قيمة الدينار.

مخاوف مشروعة 
ال تــكــاد تخلو مــامــح الــجــزائــريــن مــن معالم 
التذمر من حاضرهم والتخوف من مستقبلهم 
التقشف،  مــوضــوع  أمــامــهــم  تفتح  أن  بمجرد 
فقد غدا هذا امللف مصدرًا لألرق، خاصة لدى 
أصحاب الدخل املتوسط الذين باتوا يعانون 
ــتــــراض. فـــي ســوق  إلنـــهـــاء الــشــهــر مـــن دون اقــ
في  املشهور  والفواكه  للخضار  مــاح«  »علي 
الــعــاصــمــة، رصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« نبض 
التسريبات واألخبار  الجزائري بعد   الشارع 
الجرائد والفضائيات  التي تتصدر صفحات 
تنتظرهم  عجاف  بسنوات  بشرهم 

ُ
ت املحلية، 

فــيــهــا ضـــرائـــب جـــديـــدة، وتـــراجـــع الــتــوظــيــف، 
باإلضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 60 سنة.

ــه بــات  ــار، مـــوظـــف حــكــومــي، إنــ ــ يـــقـــول مـــالـــك بـ
ة الـــصـــحـــف حـــتـــى ال يــنــصــدم  يـــتـــفـــادى قـــــــراء
الحكومة   أن  بأخبار تقشفية جديدة، معتبرا 
ترسل بالونات اختبار قبل إقرار أي إجراءات.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن راتــبــه  ــار لـ ويـــقـــول بــ
يكفيه بــالــكــاد إلنــهــاء الــشــهــر، »فــمــا بــالــك إذا 
على  جبر 

ُ
ربما سن أضفنا مصاريف جديدة. 

التساف )االقتراض باللهجة الجزائرية( قبل 
مئات  يحمله  مالك  شــهــر«. تخوف  كــل  نهاية 
ضمن  يندرجون  ممن  الجزائرين  من  اآلالف 
التي تشكل قرابة 60% من  املتوسطة  الطبقة 
عـــدد ســكــان الـــبـــاد، الـــذيـــن تــخــطــوا عــتــبــة 40 

الرباط ـ مصطفى قماس

املغربي،  السياحة  املهنيون في قطاع  يتطلع 
إلـــى الــتــدابــيــر الــتــي ســتــتــخــذهــا حــكــومــة عبد 
الــثــانــيــة، مــن أجل  فــي طبعتها  اإللـــه بنكيران 
ــذا الـــنـــشـــاط مـــن حـــالـــة الــــركــــود الــتــي  ــاذ هــ ــقـ إنـ
دفــعــت املــســتــثــمــريــن إلـــى دق نــاقــوس الخطر 
فــي أكــثــر مــن مناسبة. ومــا زال املــغــرب بعيدًا 
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  أهــــداف  تحقيق  عــن 
ــتـــهـــا أحــــــــداث املــنــطــقــة  لـــلـــســـيـــاحـــة الــــتــــي أربـــكـ
مــنــذ عـــام 2011، والــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة التي 
ــلــــدان مــــصــــدرة لـــلـــســـيـــاح، خــاصــة  شــهــدتــهــا بــ
فــرنــســا، غــيــر أن مــراقــبــن يــعــتــبــرون أن تلك 
األحــــداث ليست ســـوى عــامــل مــن بــن عــوامــل 
جديدة  انــطــاقــة  على  الحكومة  ز 

ّ
تحف أخـــرى 

مــلــيــون نــســمــة. وتــقــول جـــازيـــة، الــتــي تشتغل 
مــمــرضــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســئــمــت من 
الجزائرين  يتوعد  الــذي  الحكومي  الخطاب 
بــســنــوات عــجــاف تنتظرهم، أصــبــحــت أخــاف 

فعا على مستقبل أوالدي األربعة«.

إجراءات مرفوضة
»عندما كان النفط فوق 100 دوالر استفادوا 
تقشفوا«،  لنا  يقولون  نــزل  وعندما  وحــدهــم، 
بــهــذه الــعــبــارة افــتــتــح رابــــح طـــوطـــاوي، بــائــع 
خضار وفواكه، حديثه مع »العربي الجديد« 
اإلجــــراءات  استقباله  كيفية  عــن  سألته  الــتــي 
الــتــقــشــفــيــة الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة. وأضــــاف 
طوطاوي، قائا: »لن أتقشف، ولن أتضامن مع 
حيي املهرجانات الغنائية وتصرف 

ُ
حكومة ت

عليها ببزخ«. وعلى نفس املنوال سار الشيخ 
عبد القادر، صاحب العقد السادس من العمر 
واملتقاعد، الذي قال: »كيف يمكن لي أن أقبل 
بإجراءات جاءت بها حكومة كانت تقول، في 
وقت قريب، إنه ال أزمة في الجزائر، لكي تتستر 
على فشلها في استشراف عاصفة كانت جلية 
للعالم«. ويرى عبدالقادر، أن األولى بالتقشف 
ــــب  ــــال تــخــفــيــض رواتـ هــــي الـــحـــكـــومـــة، مــــن خـ
الــوزراء ونــواب البرملان، وغيرها من النفقات 

املــهــنــيــون، صعوبة  الــســيــاحــة. ويــؤكــد  لقطاع 
املــغــرب مستهدف جــذب 20 مليون  أن يحقق 
سائح سنويا بحلول 2020، إذ تعدى بالكاد 
10 مــايــن ســائــح، وهـــو هـــدف كــانــت اململكة 
انــتــهــت عــام  الــتــي  الــفــتــرة  تخطط لبلوغه فــي 
الــســيــاحــة في  قــطــاع  وبــلــغــت مساهمة   .2010

الــتــي ال طــائــل مــنــهــا، وفـــق تــعــبــيــره. ورغـــم كل 
الــظــروف الصعبة، إال أن كلمة »تقشف«  هــذه 
أصبحت أكثر الكلمات تداوال بن الجزائرين، 
الذين حولوها إلى مصدر تهّكم على حالهم، 
مــن خــال إطـــاق بعض الــعــبــارات كـــ »مرحبا 
بــكــم فـــي تــقــشــفــســتــان« الـــتـــي اقـــتـــرح نــشــطــاء 
االجتماعي،  التواصل  على وسائل  ساخرون 
وضــعــهــا فـــي مـــطـــار الـــجـــزائـــر الــــدولــــي، فيما 
اقترح آخــرون على وزارة الصحة إنتاج دواء 

اسمه »تقشافن« لعاج »الغدة التقشفية«.

تدابير المواجهة 
ــــروج »غـــريـــزة الــتــقــشــف« الــحــكــومــيــة  ــام خـ ــ أمـ
الــعــام املــقــبــل 2017،  الــــذروة  للعلن وبــلــوغــهــا 
ــــذت مــنــحــى تــصــاعــديــا مــنــذ سنة  بــعــدمــا أخـ
استطاع  من  الجزائرين  بعض  هناك   ،2015
تــجــاوز الــصــدمــة وتــقــّبــل األمـــر الـــواقـــع، حيث 
اتــخــذ بــعــض الــجــزائــريــن إجـــــراءات تقشفية 
ــه، تــحــســبــا ملـــا هـــو آٍت.  ــرتــ عــلــى مــســتــوى أســ
ويــروي سعيد عبراوي، رب أســرة من ولدين 
بــاإلضــافــة إلــى زوجــتــه، لـــ »الــعــربــي الجديد« 
كــيــف اضــطــر إلـــى تغيير نــمــط حــيــاة عائلته 
أمــان، وذلك  حتى يستطيع إكمال الشهر في 
بخطوات أولها تقليص املصاريف الجانبية، 
ــــال تــخــفــيــض الــــخــــروجــــات الــعــائــلــيــة  مــــن خـ
ــدة أســبــوعــيــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ إلــــى مــــرة واحــ
مراقبة استهاك الكهرباء والغاز بعد ارتفاع 
أســعــارهــمــا ســنــة 2016. ويــقــول عــبــراوي إنــه 
لــم يــعــد يستعمل ســيــارتــه إال عــنــد الــحــاجــة، 
العامة،  النقل  بــوســائــل  عنها  واالســتــعــاضــة 
ــراءات سمحت لــه بــاقــتــصــاد بعض  ــ وهـــي إجـ
ــوال. أمـــا هــــارون، الـــذي يعمل معلما في  ــ األمـ
العاصمة،  ابتدائية بإحدى ضواحي  مدرسة 
فـــكـــان لـــه خـــيـــار آخـــــر، وهــــو الــعــمــل مـــســـاء كـ 
يطلقها  فرنسية  كلمة  وهي  »كلونديستان«، 
ــن يـــنـــقـــل األشــــخــــاص  ــ الــــجــــزائــــريــــون عـــلـــى مـ
بسيارته الشخصية مقابل أجرة خارج إطار 
القانون، وذلك ملواجهة غاء املعيشة، وتدني 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، حــســب هـــــــارون.  ولــجــأت 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إلــــى تــوســيــع الـــوعـــاء 
الــضــريــبــي مــن خـــال إقــــرار ضــرائــب ورســـوم 
جــديــدة ورفــــع الـــرســـوم املـــوجـــودة ابـــتـــداء من 
لتعويض  وذلــك   ،2017 الثاني  يناير/كانون 
التي خلفها تهاوي عائدات  الخسائر  بعض 
الوقود  الــزيــادات أسعار  النفط، وتشمل هذه 
إلى   %17 مــن  املضافة  القيمة  ورفــع  والطاقة 
19%. كما ستعرف ميزانية الباد انخفاضا، 
ــراء تقليص  لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، جــ

ميزانيتي التسيير والتجهيز

مليارات   6.4 قــرابــة  املحلي  اإلجــمــالــي  الناتج 
بــنــســبــة %6.5،  أي  املـــاضـــي،  الـــعـــام  فـــي  دوالر 
حــســب تــقــريــر صـــادر عــن املــنــدوبــيــة السامية 

للتخطيط األسبوع املاضي.
ويــعــتــبــر املـــرشـــد الــســيــاحــي مــحــمــد بــلــحــاج، 
ــلـــى مـــــدى ثــاثــن  الـــــــذي عـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع عـ
عـــامـــًا، فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
الــحــكــومــة لــم تـــول اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا للسياحة، 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى الــتــرويــج، عــلــى اعتبار 
ــا لــــم تــــوفــــر لــلــمــكــتــب الــــوطــــنــــي املـــغـــربـــي  ــهــ أنــ
للسياحة الوسائل الكافية لتسويق السياحة 
الحكومة في  الخارج. ولم تعمل  املغربية في 
الخمسة أعــوام األخيرة على معالجة مشاكل 
لم تتخذ  الوقت  الشاطئية، في ذات  املحطات 
تــدابــيــر مــن أجـــل تشجيع االســتــثــمــار فــي ظل 

التمويات  املــصــارف على توفير  إقــبــال  عــدم 
ألصـــحـــاب الـــفـــنـــادق، حــســب بــلــحــاج. ويعتقد 
لرئيس  األيــديــولــوجــيــة  الخلفية  أن  مــراقــبــون 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة ذو  ــدالــ ــعــ ــه )الــ ــزبــ الـــحـــكـــومـــة وحــ
املرجعية اإلسامية(، كانت وراء عدم اهتمامه 
الصناعة  فــيــدرالــيــة  رئــيــس  ودعـــا  بالسياحة. 
الفندقية، لحسن زملــاط، بنكيران في تصريح 
ســابــق، إلــى االحــتــذاء بــنــمــوذج حــزب العدالة 
والتنمية التركي، الذي تمكن من جذب ماين 
السياحة في  بلده. ويؤكد وزيــر  إلــى  السياح 
في  ــداد،  حـ األعــمــال، لحسن  حكومة تصريف 
ــه لــم يــحــظ بــالــدعــم  تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنـ
الــازمــة مــن أجــل تفعيل رؤيــة 2020 الخاصة 
ــه لـــم يــتــوقــف عن  بــالــســيــاحــة، مـــشـــددا عــلــى أنـ
تذكير رئيس الحكومة، بضرورة دعم القطاع.
السياحة  لوزير  التي توجه  االنتقادات  ورغم 
الحيوي في  القطاع  بــهــذا  الــرقــي  عــدم  بسبب 
املــمــلــكــة، إال أن مـــن املــهــنــيــن مـــن يـــؤكـــدون أن 

السياحة لم تكن أولوية عند بنكيران.
ـــرح عليه 

ُ
ط الحكومة عندما  رئــيــس  واعــتــرف 

سؤال حول سبب إغفاله للسياحة، بأنه أعطى 
األولــويــة للصناعة والــزراعــة، ولــم يجعل من 

السياحة أولوية في الوالية األولى.
وأكد أن هذا ال يعني أنه ال يريد تطوير القطاع، 
مــعــتــبــرًا أنـــه كـــان يــدعــم وزيــــر الــســيــاحــة كلما 
طلب منه ذلــك. وكــان حــزب العدالة والتنمية، 
تــطــرق فـــي بــرنــامــجــه االقـــتـــصـــادي بمناسبة 
قطاع  إلــى  األخــيــرة،  التشريعية  االنــتــخــابــات 
السياحة، حيث وعد بدعم التمويات الرامية 
إلى تأهيل املنتج املغربي والرفع من مستوى 
الجبائي لصالح  النظام  تنافسيته ومراجعة 
شركات السياحة، وتوفير دعم مالي للرحات 

الجوية الداخلية بشراكة مع الجهات.
ــن أجـــل  ــاورات الــــجــــاريــــة مــ ــ ــشــ ــ وفـــــي ســـيـــاق املــ
تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة، بــعــد انــتــخــابــات 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن األول الــجــاري، 
بــعــثــت جــمــعــيــة تــضــم كـــبـــار املــســتــثــمــريــن في 
فيها  تــدعــوه  بنكيران،  إلــى  رســالــة  السياحة، 
إلى عدم إغفال القطاع في الطبعة الثانية من 

الحكومة. وذّكروه بكون القطاع يوفر 500 ألف 
فرصة عمل، مشددين على أن السياحة أهملت 
في ظل الحكومة الحالية، إذ ظلت بعيدة عن 
الرؤية التي ُحددت قبل عقد ونصف، ما دفع 

إلى فقدان الثقة في ظل سوء التدبير.
وســجــل املــســتــثــمــرون فـــي الــرســالــة أن مــعــدل 
إشغال الفنادق ال يتجاوز 40%، حيث تواجه 
العشرات من الفنادق خطر اإلغاق، بما لذلك 
املغرب  العمل ورصــيــد  فــرص  تأثير على  مــن 
من النقد األجنبي. وطالبوا بوضع تشخيص 
للرؤية التي يسترشد بها املغرب في القطاع، 
بــلــورة استراتيجية جــديــدة واقعية  أجــل  مــن 
ــار الـــســـيـــاق الــســيــاســي  ــبــ ــتــ تــــأخــــذ بـــعـــن االعــ
الدولي، واالتجاهات الجديدة للطلب العاملي.

ــر الــســيــاحــة فــي الحكومة  وغــيــر مـــرة أكـــد وزيـ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــهـــا، أن الــحــكــومــة تـــركـــز على 
لوجهة  والــتــرويــج  التحتية  الــبــنــيــات  تــوفــيــر 
املـــغـــرب مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــســـوق الــداخــلــيــة 
واألسواق الصاعدة، مشيرًا إلى أن خطة العمل 
تشمل استهداف أسواق جديدة مثل األسواق 
العربي.  والعالم  الاتينية  وأميركا  األفريقية 
وكـــان املــغــرب قـــرر فــي ســيــاق تــنــويــع أســواقــه 
الــتــأشــيــرة،  الــســيــاحــيــة، إعــفــاء الصينين مــن 
من  ألــف سائح   100 لجذب  اململكة  إذ تسعى 
ــوي. ويــعــتــبــر عــبــد الــعــزيــز  ــيــ ـــك الــبــلــد اآلســ ذلـ
أمــلــيــلــي، الــــذي يــتــولــى إدارة نــــزل بــضــواحــي 
أنــه ال يجب إغفال مساهمة السياح  مــراكــش، 
املحلين فــي الــقــطــاع فــي املــغــرب، فــهــم الــذيــن 
ينعشونه إذا مــا تــراجــع تــوافــد األجـــانـــب، إال 
أنه يشدد على ضرورة توفير منتج سياحي 
يراعي خصوصيات األسرة املغربية. وُينشط 
الــســيــاح املــحــلــيــون الــســيــاحــة املــغــربــيــة، حيث 
مليارات   3.1 إلــى  تصل  بــإيــرادات  يساهمون 

دوالر، ويقضون 5.3 ماين ليلة سياحية.
أن  إلــــى  الــســيــاحــة  بـــيـــانـــات وزارة  وتــشــيــر 
القطاع فتح فرصًا وظيفية تقّدر بـ 50 ألف 
ــد املـــغـــرب بـــقـــرابـــة 20  فـــرصـــة عـــمـــل، كــمــا رفــ
مليار دوالر من العملة الصعبة في الثاث 

سنوات األخيرة.

تونس ـ فرح سليم

قـــد يــتــوقــف إنـــقـــاذ شــــاب فـــي تــونــس مـــن الــســقــوط فـــي بــراثــن 
الــبــطــالــة، عــلــى بــعــض مــئــات مـــن الــدنــانــيــر، بــعــد أن أوصـــدت 
الحكومة أبواب التوظيف أمام الفئة العمرية التي تقوم عليها 

أغلب االقتصاديات، في وجوههم.
فغالبًا ما تقف مبالغ بسيطة عائقًا أمام الشباب الراغبن في 
التمويل  توفير  الخاصة ممن يعجزون عن  خلق مشاريعهم 
املصارف  التي تمنحها  الــقــروض  الحصول على  قبل  الــذاتــي 

الحكومية املختصة في تمويل هذا الصنف من املشاريع. 
وتفرض مؤسسات التمويل، على الشباب الراغبن في إنشاء 
الــقــرض كتمويل  قيمة  مــن  الــخــاصــة، توفير جــزء  مشاريعهم 
ذاتي يتراوح بن 5 و10% من قيمة املشروع، فيما يجد أغلب 
خــريــجــي الــجــامــعــات أو مــــدارس املــهــن صــعــوبــات كــبــيــرة في 
توفير هذا الشرط، خاصة أن أكثرهم ينتمون إلى أوساط غير 

قادرة على مساعدتهم في بداية مشوارهم املهني.
وتقول نرجس، الحاصلة على شهادة »تقني« في الصناعات 
الغذائية، إنها تملك تصورًا كاما ملشروع تحويل ثمرة التن 
الشوكي إلى مربى ومكمات غذائية، فضا عن تثمن بذور 
هذه الثمرة ذات السمات الصحية العالية، مشيرة إلى أن آالف 
تتلف  الغربي  الوسط  في منطقة  الشوكي  التن  من  األطــنــان 
الــذي يمكن تثمينها لخلق فــرص عمل ومشاريع  الــوقــت  فــي 
جديدة. وأضافت نرجس لـ »العربي الجديد«، أن كلفة الوحدة 
الصناعية لتحويل التن الشوكي تقارب املليون دينار )416 
ألف دوالر(. وتؤكد أن الوحدة قــادرة على خلق ما ال يقل عن 
مائة فرصة عمل مباشرة، غير أن ضعف اإلمكانيات يعوقها 
لتحقيق حــلــمــهــا، وهـــو مــا يــضــطــرهــا لــانــتــظــار فــي صفوف 
بــراتــب ال  لعلها تحصل على عقد عمل  العمل،  عــن  العاطلن 

يتجاوز 250 دوالرا في أحسن الحاالت، وفق قولها.
وتعد نرجس مثاال آلالف الشباب التونسي، ممن يصطدمون 
بصعوبة إجراءات إنشاء املشاريع الخاصة وطول اإلجراءات 
ــتــــي تــضــعــهــا مــــؤســــســــات الــتــمــويــل  ــروط املـــجـــحـــفـــة الــ ــ ــشــ ــ والــ

لــلــمــصــادقــة عــلــى مــشــاريــعــهــم. وتــقــول نــرجــس: »كــيــف لشاب 
تخرج في الجامعة منذ أشهر ومن عائلة متوسطة أو ضعيفة 
األقـــل لخلق مشروعه  يــوفــر 10 آالف ديــنــار عــلــى  أن  الـــدخـــل، 
الــخــاص؟«. وتضيف أن عند زمــائــهــا أفــكــار مــشــاريــع جيدة، 
لكن في غالب األحيان ال يملكون حتى مصاريف التنقل إلى 
العاصمة أو املـــدن الــكــبــرى لــطــرق أبـــواب مــؤســســات التمويل 
مــا يدفعهم  الــازمــة إلنــشــاء مشاريعهم،  بــاإلجــراءات  والقيام 
في نهاية املطاف إلى االستسام للبطالة أو العمل في ظروف 
هشة. وسعت الحكومة في مناسبات عديدة إلى التخفيف من 
طول وتعقيد اإلجراءات املصاحبة إلنشاء املشاريع الصغرى 
امتيازات وتسهيات محفزة، غير  للشباب، مع تمكينهم من 
أن هذه اإلجراءات لم تخفف من صعوبة الواقع الذي يصطدم 
به خريجو الجامعات ممن يريدون العمل لحسابهم الخاص.

ويمثل نفاذ خريجي الجامعات إلى سوق العمل، أهم املشاكل 
التي تواجهها الحكومات املتعاقبة منذ ثورة 2011، ما أدى إلى 
ارتفاع نسبة البطالة حسب آخر البيانات الرسمية إلى أكثر 
الجامعات  خريجي  أن  االقتصاد  خبراء  ويعتبر   .%15.7 من 
ومـــــــدارس املـــهـــن قـــــــادرون عــلــى خــلــق نــســيــج مـــن املــؤســســات 
الصغرى واملتوسطة التي تستوعب آالف العاطلن عن العمل، 
التمويل املجحفة تعيق  أن بيروقراطية اإلدارة وشــروط  غير 
االســتــثــمــار بجميع أشــكــالــه، وهــو مــا يــدعــو إلــى اإلســــراع في 
إعادة النظر في نظم العمل القديمة وتسهيل حصول الوافدين 
إلــى مصادر تمويل املشاريع. وفــي يناير/ على ســوق العمل 

كانون الثاني املاضي، أعلن رئيس الحكومة السابق، الحبيب 
الــصــيــد، عــن حـــذف شـــرط الــتــمــويــل الـــذاتـــي إلســنــاد الــقــروض 
للمستثمرين الشباب، مؤكدا أن شهاداتهم العملية كافية ألن 

تكون الضمان.
غير أن أغلب الشباب ممن يمتلكون أفكارًا ملشروعات خاصة، 
التضامن  التي يضعها بنك  التكميلية  الشروط  أن  يعتبرون 
الــحــكــومــي املــخــتــص فـــي تــمــويــل هـــذا الــصــنــف مـــن املــشــاريــع، 
ــزال قــاســيــة وال تمكنهم مـــن الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــات  ال تــ

بالسهولة التي وعدت بها الحكومة.

التقشف يزيد مخاوف الجزائريين 
من السنوات العجاف

أسواٌق ساكنة... الركود يفاقم األزماتهل يتخذ بنكيران تدابير إلنعاش السياحة؟

شروط المصارف ال تناسب أصحاب المشروعات الصغرى )Getty(تهاوي قيمة الدينار أضر بالقدرات الشرائية للمواطنين )باسكال غيوت/فرانس برس(

توفر السياحة نحو 500 ألف فرصة عمل في المغرب )فاضل سنا/فرانس برس(

التمويل الذاتي يعدم أحالم الشباب

يتأهب الجزائريون لحزمة 
جديدة من اإلجراءات 

التقشفية التي تنفذها 
الحكومة مطلع العام 
المقبل، وسط ضغوط 
معيشية فرضتها حالة 
الركود وتهاوي الدينار

األردن يبدأ تسويق سندات 
دوالرية 

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن األردن 
بدأ التسويق إلصدار سندات دوالرية 
بالحجم القياسي تستحق في يناير/

كانون الثاني 2027، بعائد يبلغ نحو ستة 
    B1    باملائة. واألردن حاصل على تصنيفي

مع نظرة مستقبلية مستقرة و   -BB    مع 
نظرة سلبية. وسيتولى مصرفا، جيه.بي 
مورغان، وسيتي غروب، ترتيب اإلصدار 

الذي تم تسعيره أمس.

توقف مصنع في مصر 
بسبب »السكر«

قالت شركة إيديتا املصرية للصناعات 
الغذائية، أمس، إن مصنعها في بني سويف 
)جنوب مصر( توقف عن العمل ملدة ثالثة 
أيام، بعد تحفظ إحدى الحمالت الحكومية 

على مخزون املصنع من السكر، وذلك 
بموقع الشركة ذاته. وأضافت إيديتا، وهي 

إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية 
في البالد، في بيان إلى بورصة مصر، 

أن توقف خطوط اإلنتاج في مصنع بني 
سويف مؤقت لحني اإلفراج عن مخزون 
السكر بما يسمح بمزاولة اإلنتاج. وقالت 

الشركة إنها في الوقت الحالي »بصدد 
استيضاح املوقف من الجهات الحكومية«. 
وقال مسؤول في وزارة التموين، أول من 
أمس، إنه جرى التحفظ على ألفي طن من 
السكر، ألن الشركة لم تقدم فواتير أصلية 

بكميات السكر املخزنة لديها بمصنعها.

13% نسبة البطالة بين 
المواطنين اإلماراتيين

تسعى اإلمارات، التي تضم وافدين من أكثر 
من مائة دولة، إليجاد حلول عملية ملواطنيها 
العاطلني عن العمل، عبر رفع نسبة التوطني 

في القطاع الخاص. وال تنشر مؤسسات 
اإلحصاء الرسمية، نسب العاطلني عن العمل 
في البالد؛ لكن وفقًا لتصريحات مسؤولني 

وخبراء، تصل نسبة البطالة بني املواطنني 
بني 11% و13% من إجمالي القوى العاملة. 
وأوضحوا، في تصريحات، أن عدد العاطلني 

عن العمل من املواطنني، يصل إلى 40 ألف 
عاطل، من إجمالي 300 ألف مواطن قادر 
على العمل. وبحسب بيانات وزارة املوارد 

البشرية والتوطني اإلماراتية )املعنية بشؤون 
العمل والعمال في البالد(، شهد سوق 

العمل زيادة في معدل العمالة بنحو %6 
خالل العام املنصرم )2015(، مقارنة بالعام 

السابق عليه.

اليوان الصيني عند أدنى 
مستوى في 6 سنوات 

تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له 
في ست سنوات أمام الدوالر أمس، تزامنًا 

مع ارتفاع قيمة العملة األميركية في ظل 
تكهنات قوية برفع أسعار الفائدة عليها في 
ديسمبر/ كانون األول. وانخفض اليوان في 

تداوالت شنغهاي وهونغ كونغ إلى أدنى 
مستوى له منذ عام 2010، وسط تكهنات 

برغبة السلطات الصينية في تخفيض 
قيمة العملة املحلية لتعزيز الصادرات التي 
تراجعت مؤخرًا. ويأتي هذا عقب تخفيض 

بنك الشعب الصيني )البنك املركزي( للسعر 
املرجعي اليومي بنسبة 0.2%. وقال رئيس 

االحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، 
جون ويليامز، قبل يومني، إن من املنطقي 

استئناف رفع أسعار الفائدة بوتيرة 
. وانخفضت 

ً
 وليس آجال

ً
تدريجية عاجال

العملة الصينية أمام الدوالر في تداوالت 
شنغهاي، بنسبة 0.05% إلى 6.7708 يوان.

»هانجين« للشحن تترك أوروبا
تخطط شركة »هانجني« للشحن إلغالق 

عملياتها في أوروبا، وذلك في أحدث عالمة 
على أن الشركة الكورية الجنوبية املتعثرة 

تتجه أوضاعها املالية حسب املعطيات املالية 
إلى التصفية اإلجبارية.  وأفادت املتحدثة 
باسم الشركة أمس، بأن »هانجني«، والتي 

تعتبر أكبر شركة شحن بحري في كوريا 
الجنوبية، قد تقدمت بطلب إلى املحكمة 
للحصول على املوافقة على إغالق كافة 

عملياتها التجارية في أوروبا، بما في ذلك 
مقرها اإلقليمي في أملانيا. وأضافت أن 

الشركة تتوقع أن تبدأ إجراءات اإلغالق في 
وقت الحق من هذا األسبوع بعد الحصول 

على موافقة املحكمة املركزية في سول. 
ويأتي قرار »هانجني« بإغالق أعمالها في 

أوروبا كجزء من عملية فض الشركة، على 
خلفية إعالنها إلفالسها في أغسطس/آب 

املاضي في واحدة من أكبر الضربات لقطاع 
الشحن البحري عامليًا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

19
ــأت الــحــكــومــة إلــى  ــجـ لـ
الضريبي  الــوعــاء  توسيع 
الخسائر  بعض  لتعويض 
ــتـــي خــلــفــهــا تــهــاوي  الـ
وتشمل  النفط.  عــائــدات 
رفع  الجديدة  ــراءات  ــ اإلج
 %17 من  المضافة  القيمة 

إلى %19.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ال تــخــتــلــف الــــحــــالــــة االقــ
أســـواق غــزة كثيرًا عــن أوضـــاع سكانها 
ــن مـــــنـــــذ عـــــشـــــر ســــــنــــــوات،  ــ ــريــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ املــ
فــاســتــمــرار الــركــود الـــذي أصـــاب عصب 
املـــنـــشـــآت واألســـــــــواق فــــي الـــقـــطـــاع، هــو 
الــســمــة األبــــــرز الـــتـــي تـــرافـــق االقــتــصــاد 
ــــود الــتــي  ــركـ ــ ــعــــت حـــالـــة الـ ــلـــي. ودفــ ــحـ املـ
الغزية  االقــتــصــاديــة  املــنــشــآت  تعيشها 
ــن املــــؤســــســــات واملـــحـــال  بـــعـــدد كــبــيــر مــ
ــــاق أبــوابــهــا  الــتــجــاريــة واملـــصـــانـــع إلغـ
ــا، فــــي ظــــل اقـــتـــصـــار  ــالـــهـ ــمـ وتـــســـريـــح عـ
املواسم  للسكان على  التجاري  النشاط 

وأيام محدودة طيلة أيام العام.
ولـــجـــأت الـــعـــديـــد مـــن املـــنـــشـــآت مـــؤخـــرًا، 
العــتــمــاد إطــــاق ســلــســلــة مـــن الــعــروض 
على  والــتــنــزيــات  التخفيض  وحــمــات 
أسعار سلعها، من أجل العمل على خلق 
اقتصادية تدفع باتجاه استمرار  حالة 
الــعــمــل. ورغـــم كــل مــحــاوالت التخفيض 
والــتــقــســيــط الــتــي لــجــأ إلــيــهــا الــقــائــمــون 
ــواق لم  ــ  األسـ

ّ
عــلــى هـــذه املــنــشــآت، إال أن

تتحرك بالشكل املــأمــول، فــي ظــل تــردي 
الــــدخــــل املــــالــــي لـــلـــســـكـــان، وإحـــجـــامـــهـــم 
بشكل ملحوظ عن الشراء إال ملا تتوقف 
الــحــيــاة بــدونــه. وُيــرجــع أســتــاذ العلوم 
االقتصادية في جامعة األزهر في غزة، 
سمير أبو مدللة، استمرار حالة الركود 
ــفـــروض  ــلـــي املـ ــيـ ــرائـ ــى الـــحـــصـــار اإلسـ ــ إلـ
الــحــروب خال  منذ عــام 2006، وتتالي 
السنوات األخيرة وتدمير جزء كبير من 
أبو  الــخــاص. ويقول  القطاع  مؤسسات 
الحصار  إن  الجديد«  »العربي  لـ  مدللة 
اإلســرائــيــلــي املـــفـــروض عــلــى غــــزة حــرم 
املنشآت االقتصادية من 75% من املواد 
الخام، باإلضافة إلى تعرض نحو 550 
مــنــشــأة اقــتــصــاديــة لــلــدمــار فـــي الــحــرب 
 عــــن دمــــار 

ً
ــرة عـــلـــى غــــــزة، فـــضـــا ــ ــيـ ــ األخـ

17 ألـــف هــكــتــار مــن األراضــــي الــزراعــيــة. 
ويشير  فـــدان(.   2.381 يساوي  )الهكتار 
إلى أن القطاع الخاص الذي يشغل نحو 
700 ألف فلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، يعاني هو اآلخر من حالة 
 
ً
الــــركــــود والـــحـــصـــار املـــــفـــــروض، فــضــا

الرسمية  الــتــوظــيــف  عملية  تــوقــف  عــن 
عام  منذ  الفلسطينية  السلطة  قبل  مــن 
2007 فــي غـــزة. وأوضـــح أســتــاذ العلوم 
املنشآت  مــن   %70 نحو  أن  االقتصادية 
االقـــتـــصـــاديـــة أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا بــســبــب 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي وانــقــطــاع التيار 
الــكــهــربــائــي، بــاإلضــافــة إلـــى مــنــع حركة 

البضائع التجارية من قبل االحتال.
 وأضــاف أبو مدللة أن البطالة ارتفعت 
بشكل يــصــل إلـــى 42%، وإلـــى أكــثــر من 
ــة إلــــى نسب  ــافـ 60% بـــن الـــشـــبـــاب، إضـ
الفقر والفقر املدقع التي تجاوزت %65، 
ــــرت بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى حــالــة  والــــتــــي أثــ

االقتصاد في غزة املحاصرة.
 الحركة االقتصادية في القطاع 

ّ
وبّن أن

سنوات  عشر  منذ  إسرائيليًا  املحاصر 
مــحــدودة ال تتجاوز  أيـــام  تقتصر على 
شهريًا  ومحددة  ثابتة  وتكون  أسبوع، 
بمواعيد صرف رواتب موظفي السلطة 
ــالـــة غـــوث وتشغيل  الــفــلــســطــيــنــيــة، ووكـ

الاجئن )األونروا(، والقطاع الخاص.
وشهدت اآلونة األخيرة تحذير عدد من 
املسؤولن األممين، من بينهم مبعوث 
نيكوالي  الــســام  لعملية  املتحدة  األمــم 
مادينوف، من إمكانية انفجار األوضاع 
مــــجــــددًا فــــي غــــــزة، فــــي ظــــل شــــح فـــرص 
ــادة اإلعــمــار  ــ الــعــمــل وتــبــاطــؤ عــمــلــيــة إعـ
الــخــريــجــن بشكل كبير.  وتــزايــد أعــــداد 
ونّبه أستاذ العلوم االقتصادية ألهمية 
تسريع ملف إعادة اعمار القطاع، لدوره 
فــي إمــكــانــيــة إنــعــاش وتــنــشــيــط الــحــالــة 
االقتصادية، بالرغم من عدم وفاء الدول 
املانحة سوى بنحو 46% من تعهداتها 

فــي مــؤتــمــر الــقــاهــرة إلعــــادة إعــمــار غــزة 
ووفقًا   .2014 األول  أكتوبر/تشرين  في 
إلحــصــائــيــات الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لكسر 
الحصار، فإن نحو 80% من سكان غزة 
يعتمدون على املساعدات اإلغاثية التي 
تقدمها املــؤســســات الــدولــيــة كــاألونــروا 
ــا، فـــيـــمـــا يـــنـــخـــفـــض مـــتـــوســـط  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
دخــل الفرد اليومي ألقــل من 3 دوالرات 
أمــيــركــيــة. ويــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، 
الــــركــــود أدت  نــــشــــوان، أن حـــالـــة  نـــهـــاد 
لجفاف مالي لدى الوحدات االقتصادية 
املنتجة في غزة، جراء قيامها بتقليص 
أنــشــطــتــهــا وتــســريــح عــمــالــهــا، وإغــــاق 
املـــعـــابـــر بــشــكــل شــبــه دائـــــم أمـــــام حــركــة 

الصادرات التجارية املحلية.
ويــشــيــر نــشــوان فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن الظروف الصعبة التي 
يعيشها القطاع أدت لقتل ما تبقى من 
روح اقتصادية، على الرغم من محاوالت 
التي قام بها أصحاب رؤوس  الصمود 

األموال خال السنوات العشر املاضية.
ــار إلـــى أن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  وأشــ
ــار املـــــفـــــروض  ــ ــــصـ ــــحـ صـــــمـــــدت تـــــجـــــاه الـ
ــام 2006 واالنـــقـــســـام والـــحـــروب  مــنــذ عــ
الصمود  الصعب  مــن  أنــه  إال  املتتالية، 
بــشــكــل أكـــثـــر مــــن ذلـــــك فــــي ظــــل انــهــيــار 
في  كبير  االقــتــصــاديــة بشكل  الـــظـــروف 
 
ّ
أن الفترة األخيرة. ويؤكد نشوان، على 

بـــدأت تظهر  املالية  األزمـــات  مــن  الكثير 
جــــراء نــــدرة املــــال بــفــعــل شـــح املــدخــات 
الــنــقــديــة الــتــي ال تــتــســاوي مــع النفقات 
الــخــاصــة بــالــســكــان، واقــتــصــار مـــا يــرد 

للقطاع من عمات أجنبية.
وتـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي اســتــمــرار 
الركود خال الفترة املقبلة مع إمكانية 
استمرت  حــال  أســـوأ،  بشكل  يتفاقم  أن 
مــا هــي عليه،  السياسية على  الــظــروف 
ولم يحدث تغير سياسي على الساحة 

الفلسطينية.

تقارير عربية

مال وناس

غزةالمغرب

تونس

يأمل المغرب في جذب 
نحو 20 مليون سائح 

بحلول عام 2020

طرحت مصر أول من أمس األحد، 
أكــبــر مناقصة فــي الــعــالــم لــشــراء 
إقبال  مــع  املسيل  الطبيعي  الــغــاز 
كبرى شركات التجارة وشركات 
الــنــفــط عــلــى تـــوريـــد الـــغـــاز ملــصــر، 
الشروط  ذلــك  تثنيها عن  أن  دون 
تضطرها  التي  الصعبة  الجديدة 
للحصول  أطـــول  لفترة  لالنتظار 
على مستحقاتها. وبعد تكهنات 
أصــــــدرت  ــر،  ــ ــهـ ــ ألشـ دام  ــر  ــ ــأخـ ــ وتـ
ــة الـــقـــابـــضـــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
لـــلـــغـــازات الــطــبــيــعــيــة )إيــــجــــاس(، 
يـــوم األحــــد، وثــائــق املــنــاقــصــة في 
مــســعــى لـــتـــأمـــني 96 شــحــنــة مــن 
ــاز الــطــبــيــعــي املـــســـيـــل خـــالل  ــغــ ــ ال
الفترة 2017-2018، حسبما قال 
مشاركون في املناقصة لرويترز. 
املـــنـــاقـــصـــة تــشــمــل  ــوا أن  ــ ــافـ ــ وأضـ
خيارًا لشراء 12 شحنة إضافية 
إرسائها.  عــدم  الشركة  تقرر  قــد 
ــة، إن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر تـ
املناقصة هي األكبر على اإلطالق 
لـــشـــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــســيــل 

بعقود متوسطة األجل.

مصر: 
مناقصة 
لشراء الغاز
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اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــة الــســيــولــة الــنــقــديــة  ســاهــمــت أزمــ
باليمن فــي تــفــاقــم انــعــدام الــغــذاء 
على نحو غير مسبوق، مع ظهور 
للباد  الــغــربــي  الــســاحــل  فــي مناطق  مجاعة 
مـــارس/آذار  التي تشهد حربًا مستمرة منذ 
2015 بـــن الــحــكــومــة املـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 
الحوثين  السعودية وجماعة  بقيادة  عربي 

املسلحة املوالن إليران.
وأكد وزير التخطيط اليمني، محمد امليتمي، 
اليمنين في خطر شديد، والنظام  أن حياة 
والنشاط  وينهار،  يتزلزل  واملصرفي  املالي 
االقتصادي بمجمله ينحدر إلى القاع. وقال 
امليتمي، في كلمة افتتاحية للتقرير الصادر 
أكتوبر/تشرين  لشهر  التخطيط  وزارة  عــن 
الــجــاري، إن هناك حوالي 14.1 مليون  األول 
إنـــســـان يــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي 
منهم سبعة مــايــن يــقــاســون انــعــدام األمــن 

الغذائي الحاد.
وأشـــــار الـــوزيـــر فـــي الــتــقــريــر، الــــذي حصلت 
الــجــديــد« على نسخة مــنــه، »أطلت  »الــعــربــي 
مؤخرًا أزمة السيولة بقرونها ليزداد الوضع 
أفـــراد املجتمع با  قتامة وخــطــورة على كــل 
اســتــثــنــاء وإن بــدرجــات مــتــفــاوتــة«. وأضـــاف 
ــر دفـــع  ــأخـ أن مـــظـــاهـــر األزمـــــــة تــتــجــلــى فــــي تـ
مؤسسات  فــي  موظف  مليون   1.25 مرتبات 
6.9 ماين  يــعــيــلــون  بينما  الـــدولـــة ألشــهــر، 
إلـــى  ــة  ــافــ أطــــفــــال، إضــ مــنــهــم %48.2  نــســمــة 
حرمان 1.5 مليون حالة فقيرة من اإلعانات 
النقدية لصندوق الرعاية االجتماعية. وقال 
الوفاء  لــدى املصارف في  »هناك أيضًا عجز 
بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه عــمــائــهــا، مــا يــهــز الثقة 
بــالــجــهــاز املــصــرفــي ويــفــاقــم أزمــــة الــســيــولــة 
االقــتــصــادي ويزيد  االنكماش  أكــثــر، ويعمق 

حدة البطالة والفقر«.
ــانـــي الـــيـــمـــن أزمــــــة ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة مــنــذ  ويـــعـ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــران املــــــاضــــــي، عــ ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ
الــتــراجــع الــحــاد لـــإليـــرادات الــعــامــة، أّدت إلى 
أزمـــــة رواتــــــب وإضـــــــراب شـــامـــل، شـــل معظم 
الحكومية  والهيئات  واملــؤســســات  الــــوزارات 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء الــخــاضــعــة 
عـدن  املؤقتة  الحوثين، والعاصمة  لسيطرة 

)جنوب الباد(، مقر الحكومة.
ولم يتسلم جميع موظفي الدولة في مناطق 
سبتمبر/ لشهر  رواتبهم  الحكومة  سيطرة 
املــوظــفــون في  املــاضــي، بينما يشكو  أيــلــول 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن مــن عـــدم صــرف 

رواتبهم منذ أغسطس/آب.
ــرة  ــ ــيـــس دائـ ــال عـــبـــد املـــجـــيـــد الـــبـــطـــلـــي، رئـ ــ وقــ
الـــدراســـات والــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة بـــوزارة 
إلـــى  أدت  الـــســـيـــولـــة  أزمــــــــة  إن  ــيـــط،  ــطـ ــتـــخـ الـ
تعليق لــيــس فــقــط مــرتــبــات مــوظــفــي الــدولــة، 
ولــكــن أيــضــًا نــفــقــات املـــوازنـــة الــعــامــة للدولة 
بـــوجـــه عـــــام، مـــا يـــــؤدي إلــــى مــخــاطــر كــبــيــرة 
عــلــى املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

واإلنسانية.
»العربي  إلــى  فــي تصريح  البطلي،  وأضـــاف 
الـــجـــديـــد«، أن تـــأخـــر الــــرواتــــب بــســبــب أزمـــة 
ــى تـــدنـــي الـــطـــلـــب الـــكـــلـــي )  ــ الـــســـيـــولـــة أدى إلـ
اإلنفاق االستهاكي واالستثماري(، وجمود 
االقتصادي،  النشاط  تبقى من حركة في  ما 
وتبلغ  والــفــقــر.  البطالة  مستويات  وارتــفــاع 
فــاتــورة املــرتــبــات واألجـــور حــوالــي 75 مليار 
منها  دوالر(،  مــلــيــون   300  ( شــهــريــًا  ريـــــال 
رواتــب  دوالر(  مليون   100  ( ريـــال  مليار   25

العسكرين بحسب البنك املركزي اليمني.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط ، فإن هناك 
صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر الــنــقــد األجــنــبــي الــــازم 
الســتــيــراد الــســلــع الــغــذائــيــة األســاســيــة مما 
يفاقم أزمة الغذاء. وقالت الوزارة في تقريرها 
األخير: »لقد دأب املصرف املركزي على تمويل 
والـــوقـــود  والـــســـكـــر  الــقــمــح واألرز  اســـتـــيـــراد 
بسعر الصرف الرسمي ) 214.9 ريال مقابل 
ــــدوالر( خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، ونتيجة  الـ
ــركــــزي إلــى  ــبـــي، اضـــطـــر املــ ــنـ شـــح الــنــقــد األجـ
التوقف عن تمويل استيراد الوقود والسكر 
بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي فـــي أغــســطــس/آب 
التوالي«.  على   2016 وفبراير/شباط   2015
ــــى أن املــــصــــرف املـــركـــزي  وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ

مسقط ـ العربي الجديد

قـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف املــركــزي 
الــُعــمــانــي، حــمــود بــن سنجور الــزدجــالــي، إن 
بــن %60  مــا  بـــاده تخطط لتغطية  حكومة 
و70% مــن عــجــز مـــوازنـــة الــعــام الـــجـــاري من 
خــال االقــتــراض الــدولــي، بما يشمل إصــدار 

سندات دولية وأدوات أخرى للدين.
ــالـــي خــــال مــؤتــمــر اقـــتـــصـــادي،  ــال الـــزدجـ ــ وقـ
ــرز أمــــس، إن املــتــبــقــي مـــن الــعــجــز  ــتـ وفــــق رويـ
السحب من  مــن خــال  تمويله محليًا  سيتم 
االحــتــيــاطــيــات املــالــيــة، مــثــل أمــــوال صــنــدوق 
االحتياطي العام للدولة )السيادي( وإصدار 

اســتــمــر فــي تــمــويــل اســتــيــراد الــقــمــح واألرز، 
الــرســمــي الستيراد  الــصــرف  رفــع سعر  لكنه 
السلعتن إلــى 250 ريــاال مقابل الــدوالر منذ 
بداية مايو/أيار 2016 ، بينما توجد صعوبة 
حــالــيــًا فـــي مــواصــلــة هــــذه الــســيــاســة بسبب 

تآكل االحتياطيات الخارجية.
وأضـــاف »نــظــرًا الرتــفــاع أســعــار الــصــرف في 
السوق املوازي إلى أكثر من 300 ريال للدوالر 
الواحد، واعتماد اليمن على استيراد ما بن 
90% و100% من احتياجاته من القمح واألرز 
عــلــى الـــتـــوالـــي، فــســيــكــون مــزيــد مـــن الــســكــان 

معرضن النعدام األمن الغذائي«.
ــعـــدام  ــة انـ ــ واقـــتـــرحـــت الـــــــــوزارة ملـــواجـــهـــة أزمــ
الدولة  دفــع مرتبات موظفي  الغذائي،  األمــن 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة ودفــــع اإلعــــانــــات الــنــقــديــة 

ــنـــدوق  ــيـــرة املـــســـتـــفـــيـــدة مــــن صـ ــقـ ــفـ لــــألســــر الـ
الرعاية االجتماعية وضمان استيراد السلع 

الغذائية األساسية بسعر الصرف الرسمي.
لبرامج  املانحن  دعــم  استئناف  إلــى  ودعـــت 
الفقر،  مــن  والتخفيف  االجتماعية  الحماية 
ــافــــة الـــــى إزالــــــــة الـــقـــيـــود أمــــــام حــركــة  بــــاإلضــ
الغذاء  استيراد  خاصة  الخارجية،  التجارة 
والــوقــود، وزيــادة الدعم اإلنساني للنازحن 
واملناطق األكثر تأثرًا بانعدام األمن الغذائي.
وطالب التقرير بدعم سبل املعيشة واألنشطة 
املـــــدرة لــلــدخــل املــرتــبــطــة بــإنــتــاج الـــغـــذاء ذو 
القيمة الــغــذائــيــة الــعــالــيــة، مــع الــتــركــيــز على 

املرأة الريفية.
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي حـــرمـــان حـــوالـــي 1.5 
مــلــيــون حــالــة فــقــيــرة مـــن اإلعــــانــــات الــنــقــديــة 

صكوك. وسجلت الحكومة عجزًا في املوازنة 
بلغ 4.02 مليارات ريال )10.5 مليارات دوالر( 
في األشهر السبعة األولى من 2016، مقارنة 
مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال )6.2 مليارات 
ــرادات بفعل  ــ اإليـ مــع تقلص  عــام  دوالر( قبل 

انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.
ــيــــة لـــســـنـــة 2016  ــلــ ــــت املــــيــــزانــــيــــة األصــ ــانـ ــ وكـ
مليار   11.9 بــواقــع  حكوميا  إنفاقا  تتضمن 
ريــال )31 مليار دوالر( وإيـــرادات بواقع 8.6 
وقـــال  دوالر(.  مــلــيــار   23.1( ريــــال  مـــلـــيـــارات 
للعام  االقــتــصــاديــة  إن خططهم  مــســؤولــون 
قدره  للنفط  تفترض متوسط سعر  الحالي 

45 دوالرًا للبرميل.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة »ســــــتــــــانــــــدرد آنــــــــد بــــــــورز« 
لــلــتــصــنــيــفــات االئـــتـــمـــانـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر لــهــا 
األسبوع املاضي، إن االحتياجات التمويلية 
الــســت، قد  الــتــعــاون الخليجي  لـــدول مجلس 
تــزيــد عــن 560 مليار دوالر بــن عــامــي 2015 

و2019.
وأفـــــــادت الـــوكـــالـــة، بــــأن عـــواقـــب االنــخــفــاض 
الحاد في أسعار النفط، واضحة التأثير على 
السعودية،  ُعــمــان،  تضم  التي  املجلس،  دول 

اإلمارات، الكويت، البحرين، وقطر.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة مــــؤخــــرًا، تــراجــع 
اإليرادات غير النفطية إلى 4.9 مليارات دوالر 
بنهاية 2015 ، مقابل 5.7 مليارات دوالر في 

2014، بانخفاض بلغت نسبته %13.
ــاء  ــن املـــــــركـــــــز الـــــوطـــــنـــــي لــــإلحــــصــ ــ ــلــ ــ ــا أعــ ــ ــمـ ــ كـ
واملـــعـــلـــومـــات، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
اإليــــــــرادات  فــــي  قـــيـــاســـي  ــع  ــراجــ تــ ــن  عــ  ،2015
النفطية، بنسبة 45.5% خال األشهر التسعة 

األولى من العام املاضي.

إيجاد  بــضــرورة  مطالًبا  اليمن،  إلــى  عاجلة 
لصرف  الحكومة،  تديرها  اقتصادية  بدائل 
النازحن  الدولة ومساعدة  مرتبات موظفي 

وإيوائهم«.
ليبلغ  لــلــدولــة،  العامة  املــوازنــة  وتفاقم عجز 
1.45 تريليون ريــال خال الفترة من يناير/
كـــانـــون الــثــانــي 2015 إلــــى يــونــيــو/حــزيــران 

الضريبية  اإليـــــــرادات  جــفــاف  بــســبــب   ،2016
وتوقف صادرات النفط والغاز وتعليق دعم 
املانحن، ما أدى إلى االعتماد على السيولة 
ــذي ســاهــم  ــ ــدى الــبــنــك املــــركــــزي الـ املـــتـــوفـــرة لــ
لنفس  املــــوازنــــة  عــجــز  مـــن   %80.6 بــتــمــويــل 

الفترة بقيمة 1.17 تريليون ريال.
وتــســبــبــت الـــحـــرب وســيــطــرة الــحــوثــيــن في 
تآكل االحتياطيات الخارجية من 4.7 مليار 
إلى   2014 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  دوالر 
987 مليون دوالر )شاملة ودائع البنوك( في 

سبتمبر/أيلول 2016.
كــــمــــا تـــســـبـــبـــت ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــن عــلــى 
املالية  الدولة  ومؤسسات  صنعاء  العاصمة 
في اهتزاز الثقة بالجهاز املصرفي والوضع 
ــام، بــســبــب ضــيــق أفــق  االقـــتـــصـــادي بــشــكــل عــ

الحل السياسي والنظرة التشاؤمية ملستقبل 
ــدد الــيــمــنــيــن الـــذيـــن هم  ــقـــدر عــ الــتــنــمــيــة. ويـ
 21 إنسانية بحوالي  إلــى مساعدات  بحاجة 
مليون شخص، من أصل 26 مليون نسمة هم 

عدد سكان الباد، وفق البيانات الرسمية.
كما تسبب الــصــراع الــدائــر فــي موجة نــزوح 
واســـعـــة مـــن مــنــاطــق الــقــتــال، لــيــصــل عــددهــم 
إلــى 3.1 ماين شخص، بينهم  2.2 مليون 
مشردون داخليًا و200 ألف شخص خارجيًا، 

بحسب املفوضية السامية لاجئن.
ــم املـــتـــحـــدة  ـــ ــقــــديــــرات مــنــظــمــة األمــ وتـــشـــيـــر تــ
طفل  ألــف   370 أن  إلــى  »يونيسف«  للطفولة 
أعمارهم تقل عن 5 سنوات يواجهون خطر 
اإلصابة بسوء التغذية الحاد، مقارنة بـ 160 

ألفًا قبل الحرب.

عمان ـ زيد الدبيسية

حذرت لجنة مقاومة التطبيع في األردن، من تصدير ثمار 
وتصديرها  تصنيعها  تعيد  التي  إســرائــيــل،  إلــى  الزيتون 

للخارج على أنها منتجات إسرائيلية.
وقــال مناف مجلي، رئيس اللجنة في تصريح خــاص إلى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن » تــصــديــر الــزيــتــون إلـــى االحــتــال 
اإلسرائيلي ينطوي على مخاطر كثيرة منها دعم االقتصاد 
الصهيوني وتشجيع صناعاته، وهدر الثروة األردنية التي 
املزارعن  االستفادة منها من خال تشجيع  يمكن تعظيم 
أن  وأضـــاف مجلي  لــلــخــارج«.  على تصنيعها وتصديرها 
عمليات التصدير تدعم التطبيع مع االحتال، مشيرًا إلى 
أن املزارعن األردنين ال يقومون ببيع الثمار إلى إسرائيل، 

وإنما يوجد سماسرة ووسطاء إلتمام عمليات البيع.
وتـــابـــع أنــــه ســيــتــم تــنــظــيــم فــعــالــيــات لــحــث املــــزارعــــن على 
الزيتون، إال لجهات معلومة لديهم ودون تدخل  عدم بيع 

الوسطاء والسماسرة، وضرورة دعم معاصر الزيتون التي 
تعتمد على املوسم كل عام.

وأشار إلى أن حملة املقاطعة للسلع اإلسرائيلية في السوق 
األردنية نجحت، كما تراجعت أعداد األشخاص املتعاملن 

اقتصاديًا مع الكيان املحتل بشكل كبير.
وتــشــيــر الــبــيــانــات املــحــلــيــة إلـــى أن كــمــيــات ثــمــار الــزيــتــون 
املــصــدرة إلــى إســرائــيــل مــن األردن بلغت حــوالــي 3700 طن 

خال العام الحالي 2016.
وقال نمر حدادين، املتحدث الرسمي لوزارة الزراعة األردني 
إنه »تم تحديد  الجديد«،  إلى »العربي  في تصريح خاص 
يتجاوز  ال  بما  الخارج  إلى  املسموح بتصديرها  الكميات 
7 آالف طــن مــن ثمار الــزيــتــون، وهــي ال تشكل ســوى نسبة 
ضئيلة جدًا من إنتاج األردن الذي يقدر بحوالي 180 ألف 
طن لهذا العام«. وتسمح الحكومة األردنية بتصدير آالف 
األطـــنـــان مـــن ثــمــار الــزيــتــون ســنــويــًا إلســـرائـــيـــل، بــنــاء على 

قدم إلى وزارة الزراعة.
ُ
طلبات ت

اقتصاد القاع

ُعمان تغطي ثلثي العجز 
باالقتراض الخارجي

األسواق تعاني من تراجع اإلنفاق )صالح العبيدي/فرانس برس(

مزارع يحصد الزيتون في األردن )خليل مزراوي/ فرانس برس(

دعوة فلسطينية لمقاطعة منتجات إسرائيل )فرانس برس(

)Getty( متجر زيتون داخل األراضي الفلسطينية المحتلة أزمة السيولة تزيد معاناة الليبيين )محمود تركية/ فرانس برس(
تراجع أسعار النفط يقلّص الموارد المالية 

)Getty( للسلطنة

)Getty( البحرين تسعى لتنويع اقتصادها

فاتورة المرتبات 
واألجور تبلغ شهريًا 

300 مليون دوالر

لــصــنــدوق الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة مــنــذ بــدايــة 
الــضــغــوط  لــلــمــزيــد مــــن  2015، مــــا عـــرضـــهـــم 
املــعــيــشــيــة، خـــاصـــة أن 63% مــنــهــم يــعــانــون 
ــدام األمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، وفـــق  ــ ــعــ ــ أصــــــا مـــــن انــ
املتطلبات  وتبلغ   .2014 عام  بيانات رسمية 
حوالي  للفقراء  النقدية  لإلعانات  التمويلية 
22.7 مليار ريــال كل ثاثة أشهر )90 مليون 
مركز  رئــيــس  نــصــر،  وقـــال مصطفى  دوالر(. 
الــدراســات واإلعــام االقتصادي في تصريح 
إلى »العربي الجديد«، إن »مؤشرات املجاعة 
الــيــمــن تتسع رقعتها يــومــا بــعــد اآلخـــر،  فــي 
ــذر بـــكـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة تــنــتــظــر الـــبـــاد  ــنـ ــا يـ مــ
خال الفترة املقبلة«. ودعــا نصر إلى تدخل 
الدولي،  واملجتمع  العربية  الــدول  من  عاجل 
عــبــر إيــصــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة بــصــورة 

أزمة الرواتب تقضي 
على األسواق وتنذر بمجاعة

المنامة ـ العربي الجديد

ــــي، الـــنـــائـــب  ــانـ ــ ــزيـ ــ ــالــــد راشـــــــد الـ قــــــال خــ
األول لــرئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
الــبــحــريــن، إن املــمــلــكــة تــعــتــزم تــطــويــر 
األســــــــــــواق الــــقــــديــــمــــة، لـــجـــعـــلـــهـــا عــلــى 
»خارطة السياحة«، مشيرًا إلى أن تلك 
األسواق من شأنها جذب الزوار بكثافة 
من مختلف دول العالم نظرًا لعراقتها.

لجنة  اجتماع  الزياني خــال  وأضـــاف 
الغرفة، وفــق وكالة  فــي  القديم  الــســوق 
ــاء الـــبـــحـــريـــن الـــرســـمـــيـــة أمــــــس، أن  ــبــ أنــ
الــلــجــنــة ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــًا مــــع وزيــــر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي، عــصــام بــن عــبــدالــلــه خلف، 
لطرح بعض األمور الهامة من معوقات 
وتــــحــــديــــات يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــعـــامـــلـــون 
وتــســعــى  الـــقـــديـــمـــة.  األســـــــــواق  ورواد 

بعد  اقــتــصــادهــا،  تنويع  إلــى  البحرين 
أسعار  بهبوط  النفط  إيــــرادات  تــراجــع 
ــر مــــن 50% مــنــذ  ــثـ ــأكـ ــًا بـ ــيـ ــاملـ الــــخــــام عـ

منتصف 2014.
وكــانــت نشرة إصـــدار ســنــدات سيادية 
بــحــريــنــيــة مــنــتــصــف أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول الجاري، أظهرت أن االحتياطيات 
األجــنــبــيــة انــخــفــضــت بــمــا يـــزيـــد على 

النصف منذ نهاية 2014.
وزادت الحكومة من إصدارات السندات 
لتمويل عجز امليزانية. وأشارت نشرة 
إلـــى أن إجمالي  الــســنــدات اإلســامــيــة، 
االحـــتـــيـــاطـــيـــات األجــنــبــيــة لــــدى الــبــنــك 
املــركــزي بــمــا فيها الــذهــب هبطت إلــى 
يـــونـــيـــو/  30 فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   2.78
حزيران 2016 من 3.39 مليارات دوالر 
في نهاية العام املاضي و6.06 مليارات 

دوالر في 2014.

طرابلس ـ العربي الجديد

ــراج، رئـــيـــس املــجــلــس  ــســـ قـــــال فـــائـــز الـــ
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فـــي لــيــبــيــا، إن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
حل أزمة السيولة املالية وكل املسائل 
الــشــائــكــة، الـــتـــي لــهــا عـــاقـــة بــالــحــيــاة 

اليومية للمواطنن.
وأضاف السراج في مقابلة تلفزيونية، 
الرسمية  الليبية  األنــبــاء  وكــالــة  وفــق 
الـــعـــمـــل عــلــى  أنـــــه جــــــاٍر  أمــــــس،  »وال« 
حــل أزمـــة الــكــهــربــاء كــلــيــًا، مــشــيــرًا إلــى 
أن اتــفــاقــًا سيتم مــع إحـــدى الــشــركــات 
الــــكــــوريــــة إلجـــــــــراء صـــيـــانـــة ملــحــطــات 
 عــن التوصل 

ً
إنــتــاج الــكــهــربــاء، فــضــا

إلى اتفاق مع شركات تركية للغرض 
نفسه.

تشكل  كثيرة  ملفات  هــنــاك  أن  وتــابــع 

إعمار  إعــادة  أولــويــة لحكومته، منها 
مدينة بنغازي، ثاني أكبر املدن الليبية 
ــن واالنـــضـــبـــاط  ــ ــــرض األمــ ســـكـــانـــًا، وفــ
األمني في العاصمة طرابلس، وعودة 

املهجرين إلى مناطقهم.
وجــــاء املــجــلــس الــرئــاســي، بــعــد حــوار 
السياسة  أكثر من عــام بن فرقاء  دام 
انــقــســام مؤسسات  ليبيا، إلنــهــاء  فــي 

الدولة منذ أغسطس/آب عام 2014.
ــة اقــتــصــاديــة  ــ وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن أزمـ
ــيـــرون عــلــى  ــثـ ــّول كـ ــعــ ــة، فــيــمــا يــ ــقـ ــانـ خـ
تحسن األوضاع ووضع حد لألزمات 
املعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني.
وتــراجــع االحــتــيــاطــي الــنــقــدي إلـــى 70 
مــلــيــار دوالر خـــال 2016 مــقــابــل 120 
بيانات  وفـــق   ،2012 فــي  دوالر  مــلــيــار 

صادرة عن املصرف املركزي.

البحرين تطّور 
أسواقها القديمة

حكومة ليبيا تعد بحل 
أزمة السيولة

مال وناس

خطر  في  اليمنيين  ماليين  حياة  أن  من  اليمن،  في  رسمي  تقرير  حّذر 
شديد، والنظام المالي والمصرفي ينهار، والنشاط االقتصادي بمجمله 
ينحدر إلى القاع، فيما قال خبراء إن أزمة تأخر الرواتب تقضي على ما 

تبقى من االقتصاد وتنذر بمجاعة

اليمن في حرمان حوالي 1.5 مليون حالة  المستمرة في  الحرب  تسببت 
فقيرة من اإلعانات النقدية منذ بداية 2015، والتي كان يمنحها صندوق 
ما  الحكومي،  االجتماعية  الرعاية 
الضغوط  مــن  للمزيد  عرّضهم 
منهم   %63 أن  خاصة  المعيشية، 
ــعــدام األمــن  ــال مــن ان يــعــانــون أص
المتطلبات  تبلغ  فيما  الغذائي، 
مليون   90 حوالي  لهم  التمويلية 
تسبب  كما  أشهر.  ثالثة  كل  دوالر 
واسعة  نزوح  موجة  في  الصراع 
من مناطق القتال، ليصل عددهم 
بحسب  شــخــص،  ماليين   3.1 ــى  إل

المفوضية السامية لالجئين.

3.1 ماليين نازح

االقتصاد في صور

زيتون األردن ليس إلسرائيل
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